
 )) : ورب الفلههق هههوقل أعوذ بللرب الفلللقيقول الله عز وجل: (( 
الله، والفلق: البصباح. ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الفلههق كههل مهها
يطلقه الله تعالى من البصباح، والنوى، والحب. كما قال الله تعههالى: ((

 )).  ((فللالق البصللباح )) وقههال: (( إن الله فالق الحب والنللوى
 )): أي مههن شههر جميههع المخلوقههات حههتى مههن شههرمن شر ما خلق

نفسه، لن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر مهها خلههق فههأول مهها
نعوذ بالله من شروريدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة ( 

 )) يشههمل شههياطين النههسمن شر مللا خلللق )، وقوله:  (( أنفسنا
ومللن شللر ))،  (( من شللر مللا خلللقوالجن والهوام وغيههر ذلههك،(( 

 )) : الغاسههق قيههل: إنههه الليههل، وقيههل: إنههه القمههر،غاسق إذا وقلب
والصحيح إنه عام لهذا وهذا، أما كونه الليههل، فلن اللههه تعههالى قههال: ((

 )) ، وكمهها نعلههمأقم الصل ة لدلوك الشمس إلللى غسللق الليللل
اا أن الليل تكثر فيههه الهههوام والوحههوش، فلههذلك اسههتعاذ مههن شههر جميع
الغاسق أي: الليل. وأما القمر فقد جهاء فههي الحههديث عههن النههبي عليههه
للم أرى عائشههة القمههر. الصلة والسلم أن النبي بصههلى اللههه عليههه وسهه

اا لن سلطانه يكههون فههيهذا هو الغاسقوقال: (   )، وإنما كان غاسق
 )) هههو معطههوف علههى ((من شر غاسق إذا وقبالليل. وقوله: (( 

)) من باب عطف الخاص علههى العههام، لن الغاسههقمن شر ما خلق 
 )) أي: إذا دخههل.(( إذا وقبمن مخلوقههات اللههه عههز وجههل. وقههوله: 

فالليههل إذا دخهل بظلمههه غاسههق، وكهذلك القمههر إذا أضهاء بنهوره فههإنه
ومن شر النفاثات في العقللد.غاسق، ول يكون ذلك إل بالليل. (( 

)) هههنالنفاثللات فللي العقللد  )) (( ومن شللر حاسللد إذا حسللد
الساحرات، يعقدن الحبال وغيرها، وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء
الشياطين على هذه العقد، على كل عقههدة تعقههد ثههم تنفههث، تعقههد ثههم
اا، فيههؤثر اا معينهه تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثههة تريههد شخصهه
هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكههر اللههه النفاثههات دون النفههاثين؛ لن
الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قههال:

 ))، ويحتمههل أن يقههال: إن النفاثههات يعنههيالنفاثللات فللي العقللد(( 
ومن شللر حاسللد إذاالنفس النفاثات فيشمل الرجال والنسههاء.  (( 

 )): الحاسد هو الذي يكره نعمة اللههه علههى غيهره، فتجههده يضهيقحسد
اا إذا أنعم الله على هذا النسان بمال، أو جاه، أو علم أو غير ذلههك، ذرع
لساد نوعان: نوع يحسد ويكههره فههي قلبههه نعمههة اللههه فيحسده ولكن الح



اا مههن اا مغموم على غيره، لكن ل يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموم
نعم الله على غيره، لكن ل يعتدي على بصاحبه، والشر والبلء إنمهها هههو

 )).  ومههن حسههد الحاسههدإذا حسدبالحاسد إذا حسد. ولهههذا قههال: (( 
للمعان يكون هههذا الرجههل نسههأل اللههه العافيههة عنههده العين التي تصيب ا
كراهة لنعم الله على الغير فإذا أحس بنفسههه أن اللههه أنعههم علههى فلن
بنعمههة خههرج مههن نفسههه الخبيثههة " معنههى " ل نسههتطيع أن نصههفه لنههه
اا يمرض، اا يموت، وأحيان مجهول، فيصيب بالعين، ومن تسلط عليه أحيان
ليجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديههد فيوقههف اشههتغاله، ربمهها اا  وأحيان
ففاعة المههاء، أو يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، وربما يصيب ر
إذن اللهه عههز وجهل،  وذكهر حراثة الرض. المهم أن العين حق تصيب ب
الله عز وجل الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسههد إذا حسههد؛
ييها، الليهل سهتر وغشهاء لن البلء كله في هذه الحوال الثلثة يكهون خف

النفاثات فللي(( والليل إذا يغشى )) ، يكمن به الشر ول يعلم به. (( 
اا السحر خفي ل يعلم.  (( العقد  )) العههائنالحاسد إذا حسللد )) أيض

اا خفي تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليههك وأنههت أيض
من أحب الناس إليه ومع ذلك يصيبك بههالعين. لهههذا السههبب خههص اللههه
هذه المور الثلثة: الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسههد إذا

 )) . فههإذا قههالمن شر مللا خلللقحسد، وإل فهي داخلة في قوله: (( 
قائل: مها هههو الطريهق إلهى التخلهص مهن هههذه الشهرور الثلثهة؟ قلنهها:
الطريههق للتخلههص أن يعلههق النسههان قلبههه بربههه، ويفههوض أمههره إليههه،
لصههن ويحقق التوكل على الله، ويستعمل الوراد الشههرعية الههتي بههها يح
نفسه ويحفظها من شر هؤلء، ومهها كههثر المههر فههي النههاس فههي الونههة
الخير من السحرة والحساد وما أشبه ذلههك إل مههن أجههل غفلتهههم عههن
اللههه، وضههعف تههوكلهم علههى اللههه عههز وجههل، وقلههة اسههتعمالهم للوراد
الشرعية التي بها يتحصنون، وإل فنحن نعلم أن الوراد الشرعية حصههن
ايرا من الناس منيع، أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع السف أن كث
اا، ومن قرأها اا، ومن عرف فقد يغفل كثير ل يعرف عن هذه الوراد شيئ
فقلبه غير حاضر، وكل هذا نقص، ولو أن الناس استعملوا الوراد علههى
.ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة


